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OBIEKT MONITOROWANY

Poniżej zamieszczamy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku
z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przy użyciu monitoringu wizyjnego.
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwane dalej: „RODO”, informujemy:
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra, tel. 684765370 e-mail:
zgora@wordy.pl
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, jak również
w przypadku pytań lub wątpliwości, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Danych
Osobowych pod adresem e-mail: odo@zg.wordy.pl.
2. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia
i zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Administratora, ochrony obiektu
i mienia Administratora, umożliwienia wykrywania zachowań zagrażających i szkodzących
osobom przebywającym na terenie Administratora lub mieniu Administratora, na podstawie art. 6
ust 1 lit. e) RODO oraz art. 22(2) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
ZIELONA GÓRA:
Monitoringiem objęto: wejście do budynku – hol główny; wyjście boczne z budynku w kierunku
parkingu dla pracowników; wyjście główne z budynku WORD od ul. Nowej; parking i wejście do
budynku B przy ul. Olbrychta, place egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów
praktycznych, wnętrze kontenera do losowania egzaminów praktycznych.
W budynku monitoring usytuowany jest: w sali do przeprowadzania egzaminu teoretycznego;
w Biurze Obsługi Klienta; w Sali oczekiwań na egzamin (bufet); przy wejściu do sal szkoleniowych
nr 114 i 115.
TOMASZOWO:
Monitoringiem objęto: plac manewrowy do przeprowadzania egzaminów praktycznych przy
ul. Leśnej 20, Tomaszowo.
3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 90 dni od momentu zarejestrowania,
chyba że stanowią dowód w postępowaniu lub powzięto wiadomość, że mogą one stanowić
dowód w postępowaniu – w takim przypadku termin przechowywania danych ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
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4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 prawo do sprostowania danych,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn uzasadnionych szczególna sytuacją wobec
przetwarzania danych.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane
w pkt. 1.
Powyższe prawa mogą podlegać ograniczeniu wynikającym ze szczególnych przepisów prawa.
5. SKARGA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. PODANIE DANYCH
Administrator stosuje rejestrację obrazu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Rejestracja wizerunku odbywa się automatycznie w obszarze objętym monitoringiem.
7. PROFILOWANIE
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ww. rozporządzenia.
8. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (możliwe podmioty przetwarzające)
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty
upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające działalność
Administratora i z nim współpracujące, w szczególności świadczące usługi teleinformatyczne.
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Zgodnie z wymaganiami art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra, tel. 684765370
e-mail: zgora@wordy.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: odo@zg.wordy.pl
2. PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH
2
Administrator na podstawie art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 - Kodeks pracy, z późn. zm.
stosuje rejestrację obrazu (monitoring) w środku jak również na terenie wokół obiektów WORD
w Zielonej Górze jak i ODTJ Tomaszowo w celu zapewniania bezpieczeństwa osób oraz
zarządzanemu mieniu.
WORD jako Administrator przetwarza dane osobowe w postaci zarejestrowanego na nagraniach
wizerunku.
3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą:
a) przez okres trzech miesięcy od momentu zarejestrowania, lub
b) dodatkowo i tylko w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego, do momentu
jego zakończenia.
4. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,
prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu z przyczyn uzasadnionych szczególna sytuacją wobec przetwarzania
danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku
z przetwarzaniem danych.
Prawa wymienione powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane
w pkt. 1.
5. PODANIE DANYCH
Administrator stosuje rejestrację obrazu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Rejestracja wizerunku odbywa się automatycznie w obszarze objętym monitoringiem.
6. PROFILOWANIE
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ww. rozporządzenia.
7. KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH (możliwe podmioty przetwarzające)
Kancelaria prawna, firmy ubezpieczające, podmioty upoważnione do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa.

